
Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 22892

Correcció d’errades advertides en les versions catalana i caste-
llana de la Llei 10/2010, de 27 de juliol, de mesures urgents rela-
tives a determinades infraestructures i equipaments d’interès
general en matèria d’ordenació territorial, urbanisme i d’impuls
a la inversió, publicada en el BOIB núm. 115, de 5 d’agost de
2010

Atès que s’han observat algunes errades en les versions catalana i caste-
llana de la Llei 10/2010, de 27 de juliol, de mesures urgents relatives a deter-
minades infraestructures i equipaments d’interès general en matèria d’ordenació
territorial, urbanisme i d’impuls a la inversió, aprovada en la sessió plenària
extraordinària de dia 20 de juliol de 2010 i publicada en el BOIB núm. 115, de
5 d’agost de 2010, i una vegada esmenades aquestes errades, es publiquen les
correccions oportunes en els termes que s’indiquen a continuació:

A la versió catalana:

— Al títol de la Llei:

Allà on diu: ‘Llei de mesures urgents relatives a determinades
infraestructures i equipaments d’interès general en matèria d’ordenació territo-
rial, urbanisme i de impuls a la inversió’.

Ha de dir: ‘Llei de mesures urgents relatives a determinades infraes-
tructures i equipaments d’interès general en matèria d’ordenació territorial,
urbanisme i d’impuls a la inversió’.

— Al preàmbul de la Llei, a l’apartat III:

Allà on diu: ‘[...] 8/1998, d’1 de juny [...]’.

Ha de dir: ‘[...] 8/1988, d’1 de juny [...]’.

— A l’article 10, a l’apartat 1 c):

Allà on diu : ‘c) Estar consolidats per a l’edificació o constituïen [...]’.

Ha de dir: ‘c) Estar consolidats per l’edificació o constituïen [...]’.

— A l’article 14, a l’apartat c) de l’article 3 de la Llei 8/1988, d’1 de
juny, d’edificis i instal·lacions fora d’ordenació: 

Allà on diu: ‘c) Aquelles edificacions o construccions implantades legal-
ment o en les que s’hagin executat obres d’ampliació o de reforma [...]’.

Ha de dir: ‘c) Aquelles edificacions o construccions implantades legal-
ment en què s’hagin executat obres d’ampliació i de reforma [...]’.

A la versió castellana:

— Al preàmbul de la Llei, a l’apartat III:

Allà on diu: ‘[...] 8/1998, de 1 de junio [...]’.

Ha de dir: ‘[...] 8/1988, de 1 de junio [...]’.

— A l’article 10, a l’apartat 1 c):

Allà on diu: ‘c) Estar consolidados para la edificación o constituían [...]’.

Ha de dir: ‘c) Estar consolidados por la edificación o constituían [...]’. 

— A l’article 14, a l’apartat c) de l’article 3 de la Llei 8/1988, d’1 de
juny, d’edificis i instal·lacions fora d’ordenació: 

Allà on diu: ‘c) Aquellas edificaciones o construcciones implantadas
legalmente o en las que se hayan ejecutado obras de ampliación o de reforma
[…]’.

Ha de dir: ‘c) Aquellas edificaciones o construcciones implantadas legal-
mente en las que se hayan ejecutado obras de ampliación y de reforma […]’.

Palma, 14 d’octubre de 2010
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CONSELLERIA D'ECONOMIA I HISENDA
Num. 22957

Decret 109/2010, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el Pla
d’Estadística de les Illes Balears 2010-2013 

Preàmbul

La Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, per la qual s’aprova l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears, establia en l’article 10.28, com a competència
exclusiva de la Comunitat Autònoma, les estadístiques d’interès autonòmic.
Posteriorment, la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, que modifica l’Estatut
d’autonomia esmentat, reforça aquesta competència, i l’article 30.32 estableix
que s’atorga a la Comunitat Autònoma la competència exclusiva en matèria
d’estadística d’interès per a la comunitat autònoma i en l’organització i la ges-
tió d’un sistema estadístic propi.

D’acord amb aquest marc normatiu inicial, s’aprovà la Llei 3/2002, de 17
de maig, d’estadística de les Illes Balears, per tal de desplegar l’exercici de la
competència esmentada. D’aquesta manera, l’article 17.1 de la Llei estableix
que el pla d’estadística és l’instrument de promoció, d’ordenació i de planifica-
ció de l’activitat estadística d’interès per a la comunitat autònoma de les Illes
Balears. Així mateix, d’acord amb l’article 17.2, segons la redacció que en fa la
Llei 1/2010, de 17 de maig, de modificació de la Llei 3/2002, el pla s’ha d’a-
provar mitjançant un decret del Consell de Govern de les Illes Balears. D’altra
banda, la Llei d’estadística fixa que la vigència del pla ha de ser de quatre anys
si no s’estableix expressament una altra cosa. Igualment, s’assenyala la pròrro-
ga immediata del pla si, en el termini prefixat per a la seva vigència, no se n’a-
prova un altre que el substitueixi.

Som, per tant, davant l’aprovació del primer pla d’estadística de les Illes
Balears, la qual cosa comporta la necessitat d’ordenar una activitat estadística
que fins avui només ha tingut com a referent la normativa estatal en aquesta
matèria, d’acord amb els distints plans nacionals d’estadística (PEN) i els pro-
grames anuals corresponents que ha aprovat el Govern d’Espanya des de l’any
1993 mitjançant reials decrets.

L’aprovació d’aquest Pla ha de representar, per a les diverses unitats que
integren el Sistema Estadístic de les Illes Balears (Sestib), un replantejament de
la seva activitat estadística per orientar-la cap a allò que, d’acord amb aquest
instrument de planificació, constitueixen les estadístiques d’interès per a la
comunitat autònoma i sense deixar d’atendre altres obligacions legals que els
vinculen també a l’activitat estadística estatal. Això significa racionalitzar un
sistema que ha de ser capaç d’optimitzar l’obtenció de dades, tant pel que fa a
la seva qualitat o fiabilitat com a la seva capacitat d’oferir més desagregació
territorial, considerant especialment el fet insular, i propiciar més agilitat i rapi-
desa en la disponibilitat de les dades. També s’hi han volgut tenir en compte els
criteris que estableix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva de dones i homes, i la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona,
atès que garanteixen la perspectiva de gènere en l’activitat ordinària dels poders
públics de les Illes Balears, en l’elaboració d’estudis i estadístiques.

Per fer possible aquest objectiu, l’Institut d’Estadística de les Illes Balears
(IBESTAT) ha elaborat un inventari d’activitats estadístiques, bàsicament inte-
grat per les activitats que duen a terme el mateix l’IBESTAT i les conselleries
del Govern de les Illes Balears. D’aquesta manera, s’han pogut identificar les
activitats que poden tenir entitat pròpia i poden servir de base per elaborar
aquest Pla i els corresponents programes que l’han de desplegar. Per a una sego-
na fase, es preveu ampliar aquest inventari als consells insulars i incorporar, mit-
jançant un programa anual, les seves activitats a la planificació estadística ofi-
cial de la comunitat autònoma. Amb la identificació i l’ordenació d’aquestes
activitats pròpies en cap cas no s’han volgut duplicar altres estadístiques que
duu a terme l’Administració de l’Estat, atès que ja es disposa d’aquesta infor-
mació, sinó que s’ha pretès definir activitats que comportin la consecució d’un
nou valor afegit. Això permet accedir a una major desagregació territorial de la
informació, atenent de manera molt especial el fet insular, com també conèixer
altres variables que són específiques de la realitat de les Illes Balears, sense per-
dre l’homologació metodològica i la capacitat de comparació amb altres àmbits
territorials externs.

Per això, a proposta del conseller d’Economia i Hisenda, d’acord amb el
Consell Consultiu de les Illes Balears i havent-ho considerat el Consell de
Govern en la sessió de 15 d’octubre de 2010, 

DECRET

Capítol I
Disposicions generals

Article 1
Objecte. Aprovació del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2010-

2013
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